
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 8393/VPCP-NC 
V/v sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp 
điện tử trong Dự án sản xuất, cấp và quản lý 

Căn cước công dân 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020 

  

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Xét báo cáo của các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 854/BC-BCA-

BTTTT ngày 16 tháng 9 năm 2020 về việc sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử 

trong Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc có ý kiến như sau: 

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương rà soát, tổng hợp nhu cầu tích hợp các dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực công tác, quản 

lý của bộ, ngành, địa phương mình vào chíp điện tử trên thẻ Căn cước công dân, thúc đẩy việc sử 

dụng thẻ Căn cước công dân đa mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối 

hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai tích hợp ứng dụng, sử dụng thông tin trên thẻ Căn cước 

công dân trong các lĩnh vực công tác; xây dựng các ứng dụng nền tảng để đưa vào chíp trước khi 

cấp Căn cước công dân cho công dân. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg (để b/c); 

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, Cục 

KSTTHC; 

- Lưu: VT, NC(2).NQH 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 

  


